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Bruksanvisning
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 Body Armor® Heel Reliever | Hälavlastare

 Body Armor® Heel Reliever hälavlastare 
är avsedd för att förebygga och behandla 
trycksår på hälen samt vid diabetesfot 
respektive trycksår.

1.  Öppna Body Armor® Heel Reliever 
hälavlastare. Ta ut den extra skumdynan (bild 
D). Lägg den extra skumdynan åt sidan för 
eventuell senare individuell anpassning.

2.  Placera patientens fot i stödet så att hälen 
ligger direkt över öppningen. Hälen ska alltid 
placeras bakom den fasta skumkudden 

 (bild 1 + 2).
3.  Dra kardborrebanden över skenbenet mot 

hålen. För banden genom hålen. Fäst banden 
med kardborreförslutningen (bild 3). Vid 
mycket smala vader kan du låta sidorna 
överlappa.

4.  Kontrollera passformen. Mellan hälöppningen 
och bädden ska det finnas tillräckligt med 
plats för ett finger (bild 4). Hälavlastaren ska 
inte dras åt för löst eller för hårt runt benet. 
Kardborrebanden ska inte ha något kontakt 
med huden på benet. Framfotsdynan (bild 
E) kan (valfritt) placeras som skydd mellan 
kardborreband och fot (bild 5).

5.  Bruksanvisning: Besluta efter patient och 
indikation om en hälavlastare med slät eller 
veckad yta ska användas (bild 1). 

 Individuell anpassning:
>  Droppfot: Fäst den extra dynan vertikalt 

bakom fotsulan (bild A).
>  Malleolär dekubitus (fotledssår): Klipp bort 

nopporna på insidan av stödet, runt fotknölen. 
Vid behov kan du även ta bort en del av den 
fasta skumdynan (bild B).

>  Höftrotation: Fixera positioneringskilen (bild 
F) på hälavlastaren, beroende på användning.

>  Bariatriska ben: Om hälen vidrör lakanen, 
lägg den extra skumdynan på den fasta 
skumdynan för upphöjning.

>  Akillessena: Vid rodnad i detta område ska 
du klippa till en V-formad öppning i den 
fast skumdynan. Om du använder båda 
skumdynorna, anpassa även den övre 
skumdynan (bild C).
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Tekniska data

Universell användning på höger och vänster sida 
(vadomkrets 25–54 cm)
Färg:  Grå-blå
Material:  Hälavlastare:
 Yttre skydd: Polyester
 Skum: Latexfri polyuretanskum
 Kardborreband: Nylon
 Framfotsdyna: Polyester, latexfri 
 polyuretanskum
 Extra dyna: Latexfri polyuretanskum
 Positioneringskil:
 Skydd: Polyester
 Kil: Etylenvinylacetat sampolymer
 Tvättpåse: Polyester
Underhåll:  Produkten är underhållsfri
Designegenskaper: Body Armor® Heel Reliever 
hälavlastare finns i två versioner: veckad eller slät. 
Båda produktvarianterna har ett överdrag av ett slätt 
tyg som gör det möjligt för benet att ”glida” utan att 
det exponerade områdets position behöver förändras. 
Korrekt fixering av produkten på patienten sker med 
tre band som håller framfoten samt underbenet 

 Handtvätt:
>  Använd ett milt tvättmedel och varmt vatten. Låt 

torka i rumstemperatur.
 Maskintvätt:
>  Stäng kardborrebanden och tvätta i den medföljande 

tvättpåsen (bild G) eller i ett örngott (60 °C). Låt torka 
i rumstemperatur.

>  Desinficering efter tvätt: Med antiseptisk spray 

 Vatten, vanligt rengöringsmedel och 
desinfektionsmedel kan användas för rengöring. 
Kardborrebanden ska vara ordentligt stängda under 
rengöring.

Beakta alltid bruksanvisningen. Kontakta läkaren 
vid biverkningar (t.ex. hudsvullnad, tryckområden, 
blodcirkulationsstörningar osv.). Vid felaktig 
hantering av produkten kan funktionen och ett 
optimalt skydd inte längre garanteras. Detta 
hjälpmedel är avsett för tillfrisknande och ska 
uteslutande användas enligt anvisning av läkare eller 
medicinsk personal (respektive efter konsultation). 
DARCO (Europe) GmbH tar inget ansvar för detta. 
Använd inte produkten på skadad, irriterad, sårig 
eller intakt hud. Använd t.ex. förband eller sockor. 
Detta hjälpmedel är endast avsett att användas på 
en patient. Det är endast avsett att användas som 
stöd. Patienten ska inte gå när han/hon använder 
produkten.

Kassering:

> Kastas efter användning.
>  Kassera förpackningen på ett 
 miljövänligt sätt. Produkten kan kasseras  
 i hushållssoporna.

 

> Förebygga och behandla trycksår på hälen, vid 
diabetesfotsår respektive trycksår

>  14 poäng eller lägre på Bradenskalan
>  Diabetes med neurologiskt, sensoriskt bortfall.
>  Ej palperbar puls vid foten
>  Paraplegi
> Långvarig immobilitet eller koma

 Kontraindikationer:
> Sår på vaden
>  Spasticitet
>  Kontraktion av fotleden

Indikationer

Försiktighet

Rengöringsanvisningar

 Trycket på hälen förflyttas till akillessenan och 
gastrosoleuskomplexet på vaden. Var 6:e till var 8:e 
timme ska Body Armor® Heel Reliever hälavlastare 
tas bort och benet och foten undersökas för 
hudförändringar. Vid hudronad (erytem) i området 
med akillessenan, följ förfarandet ovan. Hos 
patienter med ödem ska den släta varianten av Body 
Armor® Heel Reliever användas för att förhindra 
hudirritationer.

i en ortograd position. Vid en kraftig rotation av 
benet över höftleden kan önskad position av benet 
uppnås med positioneringskilen. Den extra dyna 
som för vadområdet och den plantara delen av foten 
som medföljer leveransen möjliggör en individuell, 
tryckomfördelande och säker placering av produkten. 
Body Armor® Heel Reliever hälvavlastare kan användas 
på vänster eller höger sida.
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DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Telefon +49 8807 9228-0
Fax +49 8807 9228-22
info@darco.de | www.darco.de

Made in China

https://www.youtube.com/channel/UCKbiQVsmxuz7FFHVgAner5w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe

